
Store svingninger i aksjemarkedet 

De globale aksjemarkedene sank betydelig fra starten av året,og forsatte svakt ned i februar. 

Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 0,7  prosent i februar, og er ned 6,7 

prosent hittil i år. Oslo Børs hovedindeks har svingt mye gjennom måneden, men  steg til slutt 2,1 

prosent som følge av litt høyere oljepris. Oslo Børs er imidlertid ned -6,2 prosent hittil i år. 

I februar har de toneangivende aksjemarkedene svingt mye. I starten av februar sank 

verdensindeksen målt i amerikasnke dollar 5,7 prosent frem til 11. februar, for så å stige resten av 

måneden. 11. februar bunnet samtidig oljeprisen under 30 dollar per fat. Etter dette steg oljeprisen 

til 35,91 dollar per fat mot slutten av måneden. Energiprisene ser derfor ut til å ha stor påvirkning på 

dagens aksjemarkeder. 

I USA har arbeidsledigheten kommet ned i  4,9 prosent, noe som ansees for å være et nivå som følger 

av naturlige jobbytter. Lønningene har begynt å stige svakt, og dette kan påvirke inflasjonen over tid. 

Faller arbeidsledigheten videre vil inflasjonen stige. Den amerikanske sentralbanken, FED, har 

annonsert at renten kan bli satt opp flere ganger i 2016, men det fallende aksjemarkedet har fått FED 

til å vente med rentehevingene. Boligmarkedet i USA er i bedring, og det medfører at amerikanske 

konsumenter får en formuesøkning. Dette kan medføre høyere konsum, som igjen bidrar til høyere 

økonomisk vekst, gjennom høyere BNP. Høyere rente i USA vil medføre en styrket dollarkurs. 

I Europa er det tegn som tyder på bedre tider. Den enorme arbeidsledigheten har begynt å sige litt 

nedover, og BNP-veksten styrker seg. Dette til tross for at det er store forskjeller i eurosonen. Euroen 

har vært saliggjørende for Tysland og tysk eksport til andre euro-land. En enorm kostnadsøkning ble 

resultatet for land i Syd-Europa. Euro istedenfor pesetas og drakmer har ført til høyere levekostnader 

og høyere arbeidsledighet. Samtidig har det vært lettere å lånefinansiere i euro. Denne omstillingen 

startet i 2009 da euroen ble innført, og vil fortsette i lang tid fremover. Det er derfor særdeles 

gledelig at den europeiske veksten er stor både i Hellas og Spania. I England er det en nært 

forestående folkeavstemming om fortsatt engelsk medlemskap i EU. EU har gitt noen innrømmelser i 

forhandlingene med England,og således sukret avtalen England skal stemme over. Sannsynligvis blir 

England værende i EU. 

Veksten i Kina er på vei ned, og myndighetene har store utfordringermed å omstille økonomien. Det 

planlegges derfor å kutte antall statlige ansatte med opp mot 6 millioner de neste par årene, i et 

forsøk på å redusere overkapasitet i den statlige industrien og kutte forurensingen. Kuttene skal skje i 

det som omtales som «zombieselskaper» og i sektorer der det er stor overkapasitet. Dette gjelder 

spesielt innen kull- og stålindustrien. Dette vil bli den største restruktureringen på lang tid. Nye tall 

viser at Kinas industriproduksjon  krymper. Det forsterker inntrykket av en vedvarende svekket 

økønomi.  Kina har feiret nyttår i februar, og er nå inne i apens år. President Xi Jinping bør nyte  

Månedsrapport 

Februar 2016 



nyttårsfeiringen så lenge han klarer. Foran ham venter noen av de største utfordringene siden han kom 

til makten. Presidenten tar grep om makten for å få bukt med en utbredt korrupsjon. Kina har klart seg 

ganske bra hittil, selv om den økomiske veksten er lavere enn før. Likevel er det lite trolig at Kinas 

kombinasjon av statsdirigering, viltvoksende finansmarkeder og stor privat gjeld er bærekraftig. Før 

eller siden kan det komme til å gå galt. 

Prisen på et fat nordsjøolje steg marginale 2 prosent i februar, fra 35,91 dollar per fat i begynnelsen av 

måneden til 36,61 dollar per fat ved slutten av måneden. I løpet av måneden var oljeprisen helt nede i 

29,90 dollar per fat. Den lave oljeprisen senker aktivitetsnivået i norsk økonomi, og den norske 

arbeidledigheten har kommet opp i 4,5 prosent.  Det er spesielt i Rogaland og Hordaland at 

arbeidsledigheten er størst. 

Statistisk sentralbyrå meldte om en årlig inflasjon på 3,0 prosent i februar, og en kjerneinflasjon som 

også var 3,0 prosent. 5 års Nibor swaprente ligger så vidt over 1 prosent, slik at realrenten er -2 

prosent. Over tid må langsiktige renter dekke inflasjonen. Hvis ikke vil pengeverdien synke. Norges Bank 

har samtidig hentet inn en regional nettverksrapport fra om lag 100 bedrifter rundt om i landet som 

viser at det er behov for å kutte renten ytterligere, for å motvirke økningen i arbeidsledigheten. 

Sannsynligheten for at Norges Bank senker sin innskuddsrente nå i mars er ganske stor.   

Fusjoner og oppkjøp hører normalt til høykonjunkturperioder. I februar kom imidlertid et kinesisk 

konsortium med bud på Opera Software på 71 kroner per aksje, noe som var over 50 prosent høyere 

enn børskursen før budet ble kjent. Opera på sin side mener at dette gir innpass til det kinesiske 

markedet, noe de ikke har hatt tidligere. Oppkjøp av selskaper fra OBX-listen hører sjeldenheten til i det 

norske aksjemarkedet.  

Det relativt store aksjefallet vi har vært vitne til i begynnelsen av året, medfører at aksjene er blitt 

rimeligere i forhold til fremtidig inntjening.  Dette kan derfor være en god kjøpsmulighet. Samtidig skal 

den negative realrenten styrke avkastningen på realaktiva slik som eiendom og aksjer. 

Utvalgte nøkkeltall for februar 

Børser Endring -1M Rentemarkedet Per 29.02.2016

OSEBX 2,06 % 10 års stat, Norge 1,34

MSCI AC World -0,69 % 10 års stat, USA 1,74

S&P 500 -0,41 % 3 mnd NIBOR 1,05

FTSE 100 0,22 %

Valutamarkedet Endring -1M Råvaremarkedet Endring -1M

USD/NOK 0,04 % Brent Future 1,81 %

Euro/USD 0,52 % Gull 10,98 %

Euro/NOK 0,49 %



FORTE Pengemarked 

Kurs per 29.2.2016:    98,0764 

Rentenivået er fortsatt lavt og i februar leverte FORTE Pengemarked 0,08 prosent, noe som er likt med 

referanseindeksen ST1X .  Hittil i år er fondet opp 0,27 prosent mens indeksen har gitt 0,10 prosent. 

Avkastningen i februar ble preget av at bankene må betale høyere påslag ved opptak av seniorgjeld.  

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av seniorgjeld, spreaden, har økt 

med cirka 13 basispunkter i februar. Dette førte til at kursene på papirene i fondet sank svakt. Det høye 

kredittpåslaget for bankpapirer forsatte å stige i februar. FORTE Pengemarked sitter  for tiden med om 

lag 30 prosent i særinnskudd i bank og 15 prosent på bankkonto. Årsaken er at vi venter på at 

kredittspreadene skal nå en topp, før vi benytter innskuddene til å kjøpe ytterligere verdipapirer til 

fondet. Vi vil forsøke å få så høyt kredittpåslag på verdipapirene som mulig, for å øke yielden, den 

fremoverskuende effektive renten, i fondet . 

Vi tror at kredittpåslaget vil nå en topp og deretter minske i løpet av første halvår 2016. Det kan føre til 

høyere kurser på papirene. Som en konsekvens av dette har vi tilpasset  kredittløpetiden til 1,38 år. 

Fondet «yielder» nå 2,1 prosent. Yielden er en indikasjon på hva fondet vil gi i avkastning de neste 12 

månedene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde : Sparebank 1 Markets 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



3 måneders NIBOR gikk fra 1,17 prosent til 1,05 prosent i februar. Dette hadde en svak positiv 

innvirkning på fondet, fordi rentepapirene da stiger svakt i verdi. Norges Bank har nå fått en ny regional 

nettverksrapport, som var svak. Markedet forventer at Norges Bank vil senke sin innskuddsrente 

ytterligere i mars, som følge av den svake regionale nettverksrapporten som Norges Bank innhenter fra 

om lag 100 bedifter rundt om i landet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den høye inflasjonen fører til at realrenten er negativ. Årsaken til den høye inflasjonen er først og 

fremst den lave oljeprisen, som har senket kronekursen. Importerte varer blir dermed dyrere, noe som 

igjen slår ut i høyere inflasjon. 3 prosent kjerneinflasjon medfører at realrenten er negativ. Over tid skal 

rentene dekke opp for forringelsen av pengeverdien som inflasjonene bidrar til. For å unngå negativ 

realrente må enten inflasjonen komme ned eller renten settes opp.  

Vi jobber målrettet for å gi våre kunder høyest avkastning av alle pengemarkedsfond! 

 

 

 

 

 

 



FORTE Obligasjon 

Kurs per 29.2.2016:    106,3764 

FORTE Obligasjon hadde en fin start på året, men falt 0,89 prosent i februar, mens fondets indeks, ST4X, 

steg 0,30 prosent.Det var en kraftig utgang i kredittspreadene som førte fondet ned i avkastning.  

Rentene er fortsatt lave, og fondet består av 51 prosent fastrentepapirer og 49 prosent papirer med 

flytende rente. Norske 5 års Nibor swap-renter sank  9 basispunkter fra 1,16 til 1,07 prosent i løpet av 

februar, noe som hadde positiv effekt på fastrentepapirene. I februar gikk 3 måneders NIBOR fra 1,17 

prosent til 1,05 prosent, noe som bidro marginalt positivt i porteføljen av papirer med flytende rente, 

fordi det er tross alt litt rentebinding også på 3 mnd flytere.  

Påslaget i antall rentepunkter som hver bank må betale ved opptak av gjeld (spreadene) steg om lag 13 

basispunkter for seniorlån, 53 basispunkter for ansvarlig lån og 62 basispunkter for fondsobligasjoner. 

Dette har bidratt særdeles negativt til porteføljen i februar, men øker fremtidig avkastning i form av en 

høyere fremoverskuende effektiv rente.  Vi tror at spreadene kommer inn igjen i løpet av 1. halvår, 

spesielt dersom bankene begynner å nærme seg de nye kapitalkravene de står ovenfor. Bankene har 

ikke mottatt noe individuelt tilleggskrav, men Finanstilsynet meddelte høsten 2015 at bankene skal ha 

en ren kjernekapital per 31. desember 2016 på 14,5 prosent, etter det såkalte Pillar II-kravet. De fleste 

av de store bankene ligger an til å nå dette kravet. Usikkerheten dreier seg nå om bankene må ta noe 

tap i forbindelse med den lave oljeprisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde : Sparebank 1 Markets  

 

Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide 



I februar er det kjøpt 5 millioner i et ansvarlig lån fra GjensidigeBank.  

Norges Bank har nå fått en ny svak regional nettverksrapport  fra  om lag 100 bedifter rundt om i landet. 

Markedet forventer at Norges Bank vil senke sin innskuddsrente ytterligere i mars, som følge av den 

svake regionale nettverksrapporten. 

Fondet er godt posisjonert for en eventuell stigning i langsiktige renter, fordi modifisert durasjon er i 

den lave enden på 1,8 år. Fondet «yielder» nå 4,81 prosent frem til forfall. Dette betyr at hvis det ikke 

foretas handler i porteføljen, vil den effektive avkastningen fremover bli om lag 4,81 prosent årlig, frem 

til forfall på verdipapirene. En løpende yield på rundt 4,8 prosent et relativt høyt nivå i dagens 

lavrentemarked, og vi ligger godt an til å gi våre kunder den beste avkastningen blant alle norske 

obligasjonsfond i vår kategori! Vi forventer ikke at spreadene skal gå så veldig mye mer ut. På grunn av 

de rådende markedsforholdene nærmer det seg et godt kjøpstidspunkt for de som skal ha obligasjoner.   

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTE Kreditt 

Kurs per 29.2.2016:    77,3004 

Sentimentet i kredittmarkedet endret seg i positiv retning gjennom februar. Ved inngangen til måneden 

var markedet preget av salgspress, fallende oljepriser og negative selskapsnyheter. I løpet av februar så 

vi at oljeprisen snudde oppover, salgspresset avtok og at forslag til løsninger for stressede oljerelaterte 

kreditter begynnte å komme på bordet. FORTE Kreditt hadde en negativ avkastning på 3,39 prosent.  Til 

sammenligning hadde DNBs Norwegian High Yield Index Hedged en negativ avkastning på 6,25 prosent.   

Figur 1 (under) viser kursutviklingen for Forte Kreditt og noen viktige drivere. Fondets kursutvikling er 

vist i delfigur a).  Vi ser at fondet opplevde kursfall tidlig i februar og mot midten av måneden.  I slutten 

av februar har utviklingen snudd i positiv retning. Kursfallet faller sammen med høyere nivåer for VIX-

indeksen, delfigur b), som måler aksjevolatilitet og gjerne kalles «fryktindeksen». VIX-indeksen har 

siden falt noe tilbake.  I delfigur c) ser vi også at fallet i oljeprisen sammenfalt med kursfallet i fondet. 

Siden har oljeprisen kommet en del opp, noe som bør påvirke fondskursene positivt fremover. Ofte vil 

markedene ute reagere hurtigere på endrede markedsforhold enn våre hjemmemarkeder. I delfigur d) 

vises kursutviklingen for henholdsvis DNBs Norwegian High Yield Index Hedged i blått og Bloomberg US 

Energy High Yield Index i rødt.  Det fremgår av underfigur d) at det utenlandske høyrentemarket snudde 

sammen med fryktindeksen og oljeprisen, mens det norske markedet henger etter. En annen grunn til 

at det norske høyrentemarkedet utviklet seg svakt i februar var salgspress. Våre motparter meldte at 

det særlig var svenske interesser som solgte norsk høyrente. Blant annet ved at Brummer & Paterners’ 

Zenit-fond ble likvidert. Dette salgspresset later nå til å være borte. Til sammenligning melder 

amerikanske høyrentefond om betydelige tegninger.  Vi ser et potensiale for at oppgangen ute vil 

komme til vårt marked noe forsinket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Utvikling i fondskursen og viktige drivere. Kilde: Bloomberg. 

Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen 



Den viktigste enkeltposisjonen som påvirket fondets resultater i februar var BW Offshore, et selskap som 

opererer drillskip med lagringskapasiet (FPSO).  På grunn av sin gode kontraktsdekning har BW Offshore 

vært regnet som en solid kreditt. Etter at selskapet måtte ta avskrivninger i sitt fjerdekavartalsregnskap 

falt obligasjonskursene. Prosafe-obligasjonene bidro også negativt, mens Seadrill-obligasjonene var 

største positive bidragsyter. 

Vi solgte vår beholdning i VV Holding, som er sponsor av Norsk Gjenvinning, på en vurderng om svak 

relativ verdi.  Selskapet møter vanskelige markedsforhold og obligasjonene har en relativt svak 

låneavtale. Vi valgte derimot å øke beholdningen i Ocean Yield, dels basert på analyser fra SEB, Fearnleys 

og Pareto. Vi tror disse obligasjonene har blitt ufortjent straffet i markedet som følge av økt 

motpartsrisiko. Vi kjøpte også obligasjoner utstedt av det svenske eiendomsselskapet Victoria Park 

basert på gode markedsforhold for sektoren og en relativverdivurdering av obligasjonene. Videre bidrar 

denne posisjonen til å nå vår målsetning om å bygge en mere nordisk portefølje. Slik vi ser det 

underbygger disse handlene målsetningen om å lage en mer konservativ portefølje i et volatilit marked 

og derved oppnå en bedre risikojustert forventet avkastning.   

Endelig ser vi at løsninger eller løsningsforslag begynner å komme på bordet for utstedere som er 

gjenstand for ulik grad av finansielt stress. Atlantic Offshore har fremlagt et restruktureringsforslag.  

Golden Energy har også bedt om lettelser i sin låneavtale. Viking Supply har kommunisert at de har en 

avtale med bankene om betalingsutsettelse i påvente av en kapitalinnhentingsøvelse. Selskaper som 

Farstad og Seadrill har meldt at de har leid inn rådgivere for å bistå dem i arbeidet med å finne rett 

kapitalstruktur. Til tros for muligheten for støy omkring restruktureringsprosesser, ser vi det som positivt 

at situasjonen håndteres. Vår vurdering er at som gruppe er kursen på obligasjonene i de energirelaterte 

sektorene så lav at restruktureringsprosessene vil gi økte verdier for obligasjonseierne.   

Samlet er vårt bilde av det nordiske høyrentemarkedet at vi står ved et vendepunkt. Oljeprisen har 

kommet noe opp. Oljeanalytikere mener at vi har passert bunnen i oljeprisen. Salgspresset ser ut til å 

være over. Kredittspreadene i utlander ser ut til å være på vei ned både for banker og energirelaterte 

utstedere. Løsninger ser ut til å komme på plass for stressede kreditter. Vi har derfor et positivt syn på 

markedet når vi går inn i mars måned. Investorer, som denne risikoklassen passer for, bør vurdere om 

nåtidspunktet er et godt tidspunkt for å gå inn i kreditt. 



FORTE Norge 

Kurs per 29.2.2016:    107,1321 

I februar, likeså som i januar, ble aksjemarkedet  preget av stor usikkerhet  og turbulens . Første halvdel 

av måneden falt markedet 7,7 prosent for så å stige 10 prosent. Dette førte til en økning i fondsindeksen 

på 2,27 prosent for måneden. FORTE Norge fulgte etter med stigning på 1,71 prosent. Hittil i år er netto  

avkastningen i fondet er 2,83 prosent bedre enn  ndeksen, med minus 3,75 prosent mot indeksens fall på 

6,58 prosent. De siste 12 månedene har  FORTE Norge et positvt resultat på 0,26 prosent, mens 

fondsindeksen har falt 5,35 prosent i samme periode.  

Fondets tre største posisjoner, Det norske, DNO og Norwegian, som hver utgjør mer enn 9 prosent av 

fondet, hadde fin oppgang med henholdsvis, 15,8 prosent, 11,7 og 9,7 prosent. Den fjerde største 

posisjonen , Yara, økte med 3,6 prosent. Da var det synd at nye store tap i shippingaksjene i vesentlig 

grad reduserte disse gode resultatbidragene.  

Sjømatsektoren leverte som vanlig, må man si, god avkastning. Aller best var Norway Royal Salmon, 

NRS, som steg hele 22 prosent. Selskapets resultat  for fjerde kvartal var meget bra, og langt mindre 

preget av kostnader for bekjempelse av lakselus enn hos de øvrige norske oppdretterne. Det skyldes i 

stor grad NRS’ biologisk sett gunstige lokaliteter i Troms og Finmark. På grunn av nye «grønne» lisenser 

som ble tildelt i fjor, har selskapet det klart største vekstpotensialet blant oppdrettselskapene  de neste 

årene. Bakkafrost, som opererer fra Færøyene, har de samme fordelene i forbindelse med 

lusekostnader, og aksjen steg 8,8 prosent. Salmar og Marine Harvest var opp rundt 5,5 prosent. Vi har 

valgt å ta noe gevinst i sektoren og har vektet eksponering ned fra 20 til 13 prosent av porteføljen. I den 

forbindelse solgt vi hele posisjonen i Bakkafrost.  Vi tror Salmar og MHG vil få et bedre grep på 

luseproblematikken, og at oppsiden i inntjeningen hos de derfor vil bli høyere enn hos Bakkafrost som 

ikke har hatt store kostnader vedrørende lus. Forøvrig steg hvitfiskselskapet Havfisk  med 9,7 prosent. 

Shippinginvesteringen i fondet har langt fra svart til forventningen, og vi har nå tatt affære og solgt ut 

av Frontline, Tanker Investment, Avance og Ocean Yield. Etter grundige analyser ble kun Høegh LNG 

ansett verdt å satse videre på. I tillegg har vi kjøpt  biltransportselskapet Wilh. Wilhelmsen ASA . 

Fondets eksponering i shippingsektoren  er nå langt mere konservativ og bedre tilpasset vår  

verdibaserte investringsfilosofi. Etter å ha vært  helt ute av oljeservice-aksjer, praktisk talt siden august 

2014, har vi nå tatt noe av gevinsten fra laks og investert i serviceselskpene PGS og Subsea 7. Vi mener 

at disse aksjene nå er oversolgt, og vi posjonerer oss  mot en forventet oppgang  som følge av høyere 

oljepris. Det err i ferd med å skje, og vi tror vi vil se 50-tallet før årslutt. Andre nye aksjer i porteføljen er 

Borregaard og Europris. Borregaard hadde et litt tungt år i fjor som følge av nye, og forsinkede 

investeringer, og vi forventer at «pay-back» kommer i år. Selskapet, som produserer spesialkjemikalier 

fra trevirke, nyter svært godt av den lave kronekursen. Europris har vist jevn og god vekst innen 

detaljehandel av rimelige nyttevarer til husholdninger. I økonomisk tøffere tider vil konsumentene 

antagelig bli mere prisbevisste, noe som bør øke omsettingen hos Europris. Begge disse aksjene 

medfører en større diversifisering av porteføljen som vil redusere volatiliteten og risikoen i fondet.  

Vi tro det verste nå er over, og at vi går inn i en langt hyggeligere periode frem mot sommeren.   

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Global 

Kurs per 29.2.2016:    144,26 

Det globale finansmarkedet var meget volatilt i februar. Første halvdel av måneden var preget av av 

sterk uro rundt bankene. Det ble stilt spørsmål omkring store kreditttap fra oljeindustrien og dårligere 

inntjening som følge av null-rente regime. På det meste var markedet ned nesten 10 prosent, men da 

oljeprisen begynte å stige korrigerte børsene opp, slik at fallet i referanseindeksen for FORTE Global, 

MSCI All Countries USD, ble begrenset til  0,69 prosent for måneden. Fondets avkastning endte på minus 

2,34 prosent i februar. Hittil i år har fondet falt 9,7 prosent , mens indeksen er redusert med 6,7 prosent.  

Siste 12 måneder er indeksen ned 12,3 prosent , mens FORTE Global bare har falt 2,7 prosent. 

Aksjer innom råvarer og metaller har vært ganske utbombet og antagelig oversolgt  på grunn av  lavere 

forbruk, spesielt fra Kina.  Uten noen spesiel årsak kom reaksjonen tilbake denne måneden, og  

gruvesektoren steg nær 40 %.  Da denne sektoren har stor betydning i de fremvoksende markedene 

gjorde emerging markets  det bedre en de utviklede markedene denne måneden. Det er lenge siden 

sist, og det er nok for tidlig å si hvorvidt dette er begynnelsen på en trend. Likefult, ogsp våre emerging 

markets fond som utgjør rundt 12 prosent av porteføljen gjorde det best i februar med en avkastning 

på 1,6 prosent. Til sammenligning falt emerging markets indeksen med  0,3 prosent. 

Det europeiske aksjemarkedet, målt med STOXX 600, falt 2,4 prosent i februar.  Der falt vårt «small-

midcap» vekstfond 3,9 prosent, mens «large-cap» fondet falt 3 prosent. Det nordiske fondet gikk best 

med nedgang på 0,6 prosent. Tilsammen gikk den europeiske eksponeringen i minus med 2,8 prosent. 

S&P 500 i USA hadde en nedgang på 0,42 prosent i februar. Det var store variasjoner mellom våre 

underfond, og tilsammen hadde de en negativ avkastning på 3,5 prosent. Hovedårsaken var  et 12 

prosent tap for måneden  etter at et det amerikanske «small cap growth» fondet ble solgt på det som 

desverre skulle vise seg å være bunn i markedet. Timingen av salget var delvis betinget av «stopp-loss» 

handlingsregler. Disse er viktige for å beholde disiplinen i forvaltningen , men kan enkelte ganger gi 

uheldige utfall. Det «brede» USA-fondet leverte svakt positivt resultat, mens det sektorfondet for 

amerikansk teknologi gikk 2,3 prosent i minus. Helsefondet som er cirka 70 prosent investert i USA og 

30 prosent i Europa falt 1,6 prosent.  

Japanske aksjer har gått trått den senere tid, til tross for null-renter og høyere valuta kurs. Nikkei-

indeksen falt 4,4 prosent , mens vårt underfond gikk 5,9 prosent i minus.   

Fondet geografiske fordeling er nå som følger: Europa 31 prosent, USA 37 prosent, utviklede markeder i 

Asia 11 prosent og fremvoksende markeder også  11 prosent. Kontantandelen utgjør nå 10 prosent.  

Den vil bli redusert i nær fremtid gjennom nye investirnger. 

Det globale aksjemarkedet har de siste par årene, i motsetning til tidligere, vært positivt korrelert med 

oljeprisen. Vi ser nå tegn til at oljeprisen er i ferd med å stige, og vi  forventer å se 50-tallet før året er 

omme.  Tilsammen med moderat vekst i USA og Europa bør det gi et bra aksjemarkedet fremover. Vi 

forventer at vår portefølje vil gi meravkastning i et slikt stigende marked.  

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



FORTE Trønder 

FORTE Trønder fortsatte å gi solid meravkastning i februar, til tross for en ny turbulent måned på Oslo 

Børs. Fondet ga 4,24 prosent avkastning, noe som er  1,97 prosent mer enn referenseindeksen, som 

steg 2,27 prosent. Hittil i år har fondet gitt en positiv avkastning på 4,8 prosent, mens fondsindeksen 

har falt 6,6 prosent. Det tilsvarer 11,4 prosent meravkastning hittil i år og er klart best av alle norske 

aksjefond. Det siste året har fondet steget 19,2 prosent , mens indeksen har gått 5,4 prosent i minus. 

Det er 24,6 prosent meravkastning! Siden oppstart, 1.  januar 2013, har fondet steget i verdi med 52,2 

prosent. FORTE Trønder mottok i februar fire av fem mulige stjerner i Morningstars rating av norske 

aksjefond, og fondet fikk terningskast seks i Dine Pengers analyse av norske aksjefond!  

Som et såkalt UCITS-registrert fond setter loven begrensninger på maksimal eksponering i enkeltaksjer, 

slik at fondet kun kan ha 4 aksjer som hver utgjør inntil 10 prosent av fondet. Blant de øvrige 60 prosent 

av fondet  kan ingen enkletaksjer utgjøre mer enn 5  prosent av fondets verdi. FORTE Trønder ligger 

hele tiden tett opp til disse grensene. Det er derfor hyggelig at blant fondets 10 prosents-posisjoner var 

tre ut av fire aksjer blant de med høyest avkastning i februar. Det norske steg 15,9 prosent, Nordic 

Semiconductor 12,8 prosent og SpareBank1 SMN steg 12,4 prosent. Den fjerde «10-prosenteren», 

Salmar, steg 5,5 prosent, og ble slått av «5 prosent»-aksjene Norway Royal Salmon og Lerøy Seafood 

som økte henholdsvis 22 og 11 prosent. NRS leverte et meget godt kvartalsresultat som var langt 

mindre preget av høye kostader for lusebekjempeles enn hos andre norske oppdrettere.  

Det siste oppdrettselskapet i porteføljene, Marine Harvest, leverte  5,8 prosent avkastning, mens 

serviceselskapene innen oppdrett, NTS og AKVA, gikk 5,2 og 0,3 prosent. Oppdrettsektoren, som nå 

utgjør 30,5 prosent av fondet, bidro derved til 2,4 prosent av fondets totalavkastning i februar på 4,2 

prosent. Globalt vil tilbudet av laks bli lavere i 2016 enn i fjor, mens etterspørselen fortsetter å øke. Det 

tilsier enda  høyere priser og svært god kontantstrøm til oppdrettselskapene, både i år og neste år.  

Kostnaden i forbindelse med lakselusa gjorde et stort innhugg i fortjenesten i fjor. Det ser imidlertid ut 

til at oppdretterene er iferd med å få et bedre tak på dette problemet, noe som  kan  øke marginene 

enda mere i tiden fremover. 

Oljeprisen ser ut til å ha bunnet ut og oppsiden er meget god for produsentene dersom oljeprisen 

kommer opp på 40-tallet. Det ser vi allerede gjennom den pene kursoppgangen til Detnor. For å øke 

effekten av en oljeprisstigning tok vi også Statoil inn i porteføljen nær periodens slutt.  Dette er en 

opportunistisk handel, da Statoil bare forblir «reserve-trøndere» , til tross for en viss aktivitet på 

Rotvoll, Stjørdal og Haltenbanken. Innen oljeservice finner vi for tiden ingen aktuelle kandidater fra 

regionen. 

Foruten SpareBank1 SMNs gode avkastning steg de øvrige lokale bankene i porteføljen mellom 5,2 og 

3,5 prosent. Til tross for Nordic Semiconductors pene fremgang, gikk det verre med teknologiaksjene i 

fondet, og den 26 prosent store andelen i teknologi  ga til sammen en negativ avkastning på 0,8 

prosent. Next Biometrics ble dårligst med 15,7 prosent nedgang, etterfulgt av Medistim som falt 4 

prosent og Q-Free 3,8 prosent.  

Kurs per 29.2.2016:    152,1807 

Ansvarlig forvalter: Jomar Kilnes 



Skråblikk: Verdiene ligger i havet 

Oppdrettssektoren har hatt en fantastisk utvikling de siste årene. Akkumulert over de siste seks årene 

har denne sektoren gitt en betydelig meravkastning i forhold til annen aksjesparing. Norsk sjømatråd 

har nettopp lagt frem tall som viser eksportrekord for norsk sjømat i 2015. Finansmarkedene varsler 

fortsatt lakseopptur. Bør vi rope: «Løp og kjøp?» 

I dag omsettes en kilo fersk laks for rundt 53 kroner. Går vi tilbake til høsten 2011 ble tilsvarende vare 

solgt for 26 kroner kiloen. Dette er en prisstigning på 103,8 % i løpet av fire og et halv år. Totalt ble det 

eksponert sjømat fra Norge for hele 74,5 milliarder kroner i 2015. Laks sto for over 60 prosent av salget. 

Dette er en økning på hele åtte prosent fra 2014. Svak krone og lav oljepris har selvfølgelig bidratt sterkt 

til salgstallene, men vi ser en trend hvor sjømat har fått en større betydning for vår fysiske og mentale 

helse. Vi spiser rett og slett mer fisk! 

I figuren under har vi sammenlignet avkastningen for oppdrettsnæringen mot aksjemarkedet. I tillegg 

har vi lagt til lakseprisen i den aktuelle perioden. Oppdrettsnæringen er representert med 

sjømatindeksen, OSLSFX, på Oslo Børs. Fondsindeksen, OSEFX, representerer aksjemarkedet. Begge 

indeksene er indeksert til 100 med starttidspunkt 29.6.10. I denne nesten seks år lange perioden har 

man fått igjen nesten 70 % akkumulert avkastning i aksjemarkedet, mens oppdrettsnæringen har gitt i 

overkant av hele 230 % akkumulert avkastning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskefest: Sjømatindeksen og fondsindeksen indeksert til 100 med startpunkt 29. juni 2010. Lakseprisen, oransje graf, starter 

fra 24. august 2011 og leses fra høyre. 

Oppdrettsnæringen setter seg stadig nye mål, og tar stadig i bruk ny produksjonsteknologi. Marine 

Harvest, verdens største produsent av oppdrettslaks, har eksempelvis søkt om 14 utviklingskonsesjoner 

for utviklingen av ny teknologi. Eggeformede merder er en lukket teknologi med mål om å kunne  



produsere sunn og smaksrik laks på en mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Det legges opp til 

fullskalauttesting med inntil ti enheter i 2018. 

SalMar på Frøya er i full gang med design av havmerder for oppdrett av laks på værutsatte steder. 

Havmerdene vil ha et volum som er åtte ganger større enn en konvensjonell merd og være konstruert i 

stål, som en nedsenkbar rigg. Oppstart forventes allerede sommeren 2017 ettersom åtte 

utviklingskonsesjoner er innvilget. 

Skal vi tro oppdrettsnæringen går de en lys fremtid i møte.  Dette støttes opp av flere analytikere. 

Tilbudssiden av oppdrettslaks er begrenset for inneværende år, da det ble tatt ut såpass mye fisk fra 

merdene i fjor. Stor etterspørsel etter produktet presser prisen opp. Med andre ord vil næringen få 

godt betalt for laksen også i 2016.  

I skrivende stund er Oslo Børs Fondsindeks ned 6,32 % hittil i år, mens Oslo Børs sjømatindeks er opp 

6,80 %. Marine Harvest har så langt i år gitt 1,29 % avkastning, mens SalMar er opp 18,10 %. Verdiene 

ligger fortsatt i havet, og med svak krone og lav oljepris vil oppdrettsnæringen og investorene gå en 

hyggelig tid i møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’ 
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av 
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av 
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap. 


